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ومحبه4لىآءدوءالسيدالمرساينشرفلىءوإلسالموالصالين4العاربددتهءا

بنقدبممرتنجالماىااكمجىهـضزطلفدبراوبهالىبرةلةافولفدأماثبنإأجه
انبايىإحمدسالثعاالئمهآالعالممثامجسناوعيخناثلوماالسضغشلحهكأهـب
دالمعتطورععئوعاالصفىاساقطلبنيتعتبباهصأبمجاتاواللهحفظه

رالمنطئيموالبوالببانافاوالةاألمولاواالزمرابالجامعهـا
هوفىمنبطاالقاؤنتمفعيهاثواطديثيرالسف15ويروالفيذرالتو
التهرملىالباالمثفبادرتذميهالتفاضروعءدجمةأنآققأهيجمقتضاللله
رىظادالتدأسبابهاكااشوطلىءوقوتءامطلةدمالهتحصيلاقاعملاالز

اذسوالدررأواللعلواالرنمافررركطمنباهابفعهىئضاعهنهامنوقف
وهىنة01اابوأالتالامةوصال4لعووالغفاوعدملنوماوعدمالحيا

سوهوفؤالنةقلفىرامهرءفىنطاأللنوعاصهلفقهاوعالالمارجمؤمنجوه

بهاىالعؤارجتالنضماينفعايحالثقؤلظكاتراواالدللعلىمخديهاف
الشوسلعالمابنرءبهاوروالنؤابنىالهؤوسن4ابمابنفعمجل
بورركماصءاسامةفىدشدالمةالعصبدهوقؤالعالطاهوعهاواسواط

االموات



هوقؤسءئءعبرلفوىفهدتمفت

دطعاصايديايديتقاقاالتحمينصعبقيرموعه

هؤيةفولدطتاتءهؤصعكيرلثهليم
ورثدىئبلتإلفيمامفمنينتعمدسموعة

سطت8لدلدبوءإمرشبلعصبسةوقؤصق
هدلحاستصبلهبهمضهوشسللعالبةبة

لعلىلطزعنمدتبهنظلمقلحوسمنبو

كيرلللحونةيندوصهتفللععىصةصساصات

طعوميديهقنجلئمىبهمرنجديخلق

تههـقؤقىلمثسلباطةظىسبهفيد
شالمفعاولففء



بقهـلهاطلىآوالهالىءالتحكاقإعوليأةاغينأهرهـودهـفئليبلنظواببلم
لهضأفحتىلحوملافىوعساكلفثباتهظروااكهـفةمهالىطجيوبأللخداالهـنظا

نءبلالروقيتضمبدأىمناليرصلهطلىبأنصةاعمشاخفأرباعلىات
ااذمخصوصةهيعةمنررأللقتايف3هليالاللؤىدلمياوالهةمنامبادى

اسالرجهمنبهثعوراونلةبموالبقررأؤصرىتعسلموبمضتحعسبلىاولنا
هـرمنتتغلىخزفاءافيفىونةسافىصالنضتغيلمتىالمطولاالىالتوب

طىالووهـوروالحلىصىاباننبةياتهـرالهياتدالذأبءيهدفرتظأنالىسررالى

فىادىخأححاقئيباائمنتززصهاهـكتثمجزةتضقرهاتةقللضصدةلفبا

فههضاجمغبرأيعبنابهدإقتاأوالىرراءعناركلجهأرهصةصسلوبنععؤرالمط

وهوخإلتاطر3حاتينوعهـصظاكقةفوورلانيةاوبآذالماداأولهـثلشسات3ص
خابأذالطدبإطباالجزمدمءإضقدهةاالهوطبعدئلهترطفإسوطبعةلملهبداة
خالهاالصمعلموبكاألكلالمطنءارفذجألهـدوالنهإنةيصهالجزموعدمولاط

قابلماكأفىءصلتاوحراعامالاصعولاطالنصلبانتاالطمثيادرلىالداوتعدد

اوقدلانالمقةءماةجمادمذاذيرصةديدواشذالىكأالصمهأىصافقبطوا
رورأرخبرادفياقوقخذاالدالتقإلوروهلمفلىائيمننعءرصصبهظبرورد

قرأتتااأبئىكاثالىءبمعيحشأتنىشاط3أءخهـوهـهـاسعةالواليدلىا
نهيواتلىصءتيممتالمصغخدىالسنملافرهـكأحمرهـفوجدتإتوااب

مجزئثاسضدقرااالثبانيةإتجرانءهـااالتةكيزرثتالمضخدءالاإلسةفكلمجرك
ويلحثواالحمئنةءوهوسببفىقياسةدبىاصطإرر1صادبهواللىكى

لماءاهابهبالمثئبتعاكعاطيهاكفىايئبتمائغكشكأثمىفىخزقصنئهيت

فيأعلةءدهوكاقالذاالمجاخباطربههزتباذيىلكالحؤةكأكثبوتاذلذرز
قابيرا3ءلنتابخواالدلةضوراأفدفعةلبااطوادلمياانوحوهودسواط

االتاصشرأفمألاالنهاالكبرحمركةناجدماسلظالتايثيهولتبرىبر
برجةولالوبالمطلىانهاوحمركةلمبادىاالى4برببههورالمثلىباظاظروصكأمن

أطرصكوانصانتقالحمالوالاذالصكأفيهروسأطإلفءتينصنماللإلفيه8

طهوالضنضكافىاثصؤرطرفىالذطليىدالدضورا4وفكلدصدلوجودواثارمجبةذ
مومشفادمنلؤرايةثخهاكقوءغبيرالحدمىدمءلمزمتىمعها31اسااكأفاففضعاياا

بانهالعقلايخحمعنبعداوءبهقربءوؤتفىئالفاتمنئاطعىاك
رنةومةرومجررالماهفيكاتجربهفهوفذررالثكان3ءاسالثصيمنقىرلنولم

باتهـ14فلفيدسااطبارمنيراتبةفعةواصباتداطالبةتجرلينلىالقعاسا

لنصوراتلصرووىهـافلنظوىايهافتهىوما4وفسلبراخعياباةوااظ

ينلمارةاوفتتأىرمدبلتفذوايهاتحمعوروجودكلبالالىاشبميهرلفروا

األبه



للعةااخعلفارلذرىطاذواالزاتالذلىءئدزاانهوداورمفهوسالفبةه1ا

رذاالموجودطلقمافيءاتدزلواعتياروجهانهلوحالىانهلأةواكلىءصه

هـراتيمهداإثاالىوشصعدثعاطقىيرءديماتفى4كأوقيلىاقاءيرالموجودء
خارولمفيسفأدراانآصلثءضافىهـرصصاتاصءاآلرالىساتامنوشء

ياتالبةد4مردرإفااتةدالتصوأساةاضروراهـراتاكبضبخغلواث
القضاياالإتهـرااتواتواضريأتإاجماتءاالؤكاأتدأواواتواط

اكاذالت3االةواتاأللتفهمنالدراكاطضمزدلافهـشورأطهـلتأنفيماا
ا

هيالىتحاجلةشفالصانكألمحدأنأتديمألىكاذانصمأرالةانمملةإاحمى

ألعىاانكانإوكثصااأواةتماأراىماطيملىء4توللعالىفمةت

ء81الأكاهـانأتاتلىفألوهـادوافىوأنكااتثطةصرراطف4تاأتالىا
وركأد4كأبال4طبوالةالهبألءعااؤكأالغياترطإنةنئواثيات1الاظ
كالحمكالمهاسااياقياتتادرلهـةفنةاف31فةسذم9ربامييةةالمهىوهـذيخظ11
تخوااارناالرلهاحاتكاخثمئاوامطأوءأكأاةاتروةاهـالرأتت
ياا

لوأصطهكؤقةتةاح مجنجزحنساتكأأقيالتباتهـفأثببهبخرنءإآلفىانكات

اقحفسفاجمذبلىءلؤاطنئحإلة8ءخشتجءوردةاحثتإلىتدفءتبأصيننى
هذابهبراتاتماطثلولميمثانهدقىتتةنالىادواتاعاعصللا

دخااتاستاةرا4اباحرلمشا1ريم3ابافلءتصاكامجبمأيأزباتهـلبواعا
ررذنأوجدتويمتتت4الورحلىواجلىهـراألجاوفوعهـاند61نجاداتإ

ىاللخخأعىشةضءتاشلهـتغرهكاياتادلىامنلههـنتىابإلعماتةلثالتبولىإ11
ألناترمرمفانءاعىبهوفضكينلإلةرةءطثهـايهونبميفناختااألادفا
الكائرالماكأأناةألكاقاألأاالميرادرسسعدبمهنىالصفىصمهأتتلط6ادمءا

نهشه5أورلعمفنزلمرقوعهوؤهـضألهكأيضلفقىالحعوآمامليدىاشماط
كأيرفىهمجىلضررفزالهـءكارألووءومجوزنتىااهكأتامن4نفقمم

اليهونوأنآنبموننمسهلىأيههعزكئعادهـصاا31ابإيالحبمتكالعادا
هـئإةاهـيرادنجالعكسلصغيركبأهـىالاصرتااضكفىمألساغاطاتاطقىقدحوال
أركاادكأداطتالىهيصارصمقةساأناطوطتىاورتافواأللوانينذهـءالما

طواكغتصرهىتتصابمةيتةااةةإأفىمنيرىولكلانءجاضاعحدؤماوا
فىلمفهتاالنصاطأوىةلادويناثحدأراهـلااليرىو3ناركاوحوممضء
أسصابباننفادأايرمنثفىعإفئااطاشمافىاتالثةحزاببوراللىضب

لالفاألتدزوخاتقياافىبضألثكانارصارةويئهمإثسابانكالحكملطلةا
وأمالبداهةاورالبنانىالعهىأوظفااالنفدمنلبديهىاقىالفاالخالفيها
بفاباطانعرلىذوفوفصلباوجهعللفنونراصبةاالمطلىمالبت



تذفعىيةنغاالضتىاباويقلهتواع11بوجمرق11لىىو3وبالرس
هيخالممئريرعفيبصيرلىىصونرممأرارربامارراديفةلىشارنلىص

ديقلتحتاواوجهورماكفيهتذلفاواالجلىءنشروعالالتورت6وهـفالهبءا

بوطاامأهيتإيرةالبصان4داولبرختهـفابايراقببماةبىاةأت
مجصلالببنالطنكلكرااقصأالقىىفابرصوراكلىءبتؤكاءإلمالهفىسوعكأظ
يرإعلىوت3قومهااورصيبةنعرنءولالذمعصيردللمومكاالنابرث3
منهليهىاليشغلشيرهءعن40كأكزاء4فالمثألوثمهـقاني4رتشرعءافئ

لباطابلماغإليفهـفتهارألفافهىالماكجمفلفسبالطذكتشاملواليما

لضهـأعداأنرالخفاألدراكواإلىععدواوانةاىوثةوزالءألىألىءطلماهاالن
فياتاارأنلماتاتءيددالملكاتودتمرورألعشاةصيرالماكات3ؤناديرعث
بهاتصافوهواضاتاائابا1كإلحئبايطأييرثلموم3إامنهـادةراكيةالدا
ألثلإظالنهكالمياوجوداظكاورياووخاالبصورلمألتأوجوداصسو

ئومهمةفرمجمولاءويمصورأرويتصلمرإقنباالفقماكأوذلال

سوا3لهاقصوعداثتءجةبهصعفتلماواقهـودرستنهراانانهمن4ف
وبروتصوشمايةالىروءواكلةأواةكاراالرإتءادأككاتإ41يدفأر

جماغتغاليوا4وتجماهاللىانءهـفوالابألتالوبافماتاىءرشخعذرفةجاليا

أنصتفيملمإراءووهاتقدصنءتطلمالهبثهـبثكأاراوذلنث4شمىا
اادهالضعدامعتقولىإلىقصفاليهبموتناالورتالمزنجعاأرثاحيسةءنة
االتحانفيةلثاواافهلضعااديمتءاال4راةذوكللآليوألئالتإنحيدذىصحو
شذىقهياتهـشظاالىشهالفتتألفصاقرادادتداؤقىلداوالتإمتىا

ضرهاهـتسض1الظالجمقةالضخروالتةآلمهلمهالخانةإتثااادكأبالألفء

بجديدالىعةحاالتاكأءفرهاتصتيثابهـكأصدونةكأارتلافأبا

بألعقلنجثلىكىارتفرفرثقوالتألمه4رطأاىإحهوارالافىبانألةءتءواطفءاغيصدقهـانقوله
فيدرحانكهممامفاالشحعالىكأةكوالظحصاليامدكةةيبالئابةشفااتأ15صؤثانأل
لةواطاقعبةالماالدراكيةحيةياتااتالاالطوثاقالةاترواالطأإلمكةامؤلف

هـالتالمعةنفهىلثياهـثابعةارابةاقئااذشكأفىأواطةةثااةإهـتأفيبملمبا

المعقوليسنةلىءأولالعةنضلىءأوقلىلداددالغفيتااللىءلمقيانامالمفال
والملكلشةهـبءصارحقيقةانهأالدمالمهلىءلمالإلتاطمن4ليءلماأإلنهـاط
والشدانالعدمأومغابلوشولهـفكأتايةةابماوهىلاطاولامةنحةرااةابهية
مولناهاويؤودؤيهلىاليللهـعهـ11يهفئطوررقىلتقهررراتإتادئادستاال

الموضوبمأنبهعلىالتوفضلبالطكأدلعلىمغابناذادااقولندفعيرأالل
هاهـتهـجمباصديقاكلسلمعواغتطاراينا1نةأفيدملهغافياكاتوا

المل



أ

بالموضوعيةإقدبالاطايزأيخاهاذكرالناكالهامحىوالتعرتالبصرألصل
المننفبورألهوفوعضىءتعيةبالمودقيالالتيناهيملىف

قدمتتهاذيثنشنكالجؤوأررةةحدوهواواأمىليهلؤفظلهبعويفبا
إذفالطالولىءدقاثهرعالموتوعةجموديقلتاناهـادصوالكلالىء

ذلةخققلمةلذاث41عرااخظرفىطت16التباطلمءوعوددالهثالاذاقلت
تفلملهأصاطةالاخبلوعبوةباقىلىتالغرضاانمعابهـالمةطالطادالا
اجمبمدكلىالعممذاوعهـءبانمعدقابالمالهبقواالمنايةءاوضوباقلتصدتا

دآافي3ءرالقءلوانءفيعاسبرداالخباروأودؤراهـثءلىءالعاألط
خوألتاألرعاتاونياءبءوكأاالباظجزترعنلنظاصعطإةاأنضهفى
ياتلغاراريفاتلتهانبمانفافيالاكافيعنرتذفهكاةفبوطيرؤشامنتث1ر

وءاغااأنةفىلوملهكأافياتلىءلعوماتكاصةةاقةدأزولااةاشرحلىلولؤاظ
اذاتمجسبغيرني501اداوعأواانلمبراللىفباتهـطتتماشالموبب

لزحمؤاوحدةجةشافىأخالغوم8اةأبريزاافهـلىتاأةادبخدت
ررقصاذااألمجيثالحثزتالثأى3ةاحاظيةأأدذمكواضاتءاللموتالمط

ةجهانذهـالمنهالبسثطالىاعاباسفتلمياصىمالنحص
راىبئءاأطوفوعاهحاإفةينهافئء8راتودفيأولماللعسادو

أضاتلطتعرتواظأذاضالىخاهـاررالىالم4االصارةالموضوع

كإهـفوعامجسبااتجمهادتداررملىاأينا5اذرلهـةثةاتوافثهـثكا
لىءمتبايناننأذإلونؤنكلاالالموضوعمباتكانأنيناةررررأعوا

اورأتوابايأواماثونهوانكاداخاللت4تءنفالطنهءمءأانكانلموتاإلط
انونيضاسباقتتءثالطالىيرءأوسةقفيرمةظبثبنتجارأومحايراباأل

هـافرءباألدقادوأساحيهوحاصرالملهامقدماتصتعالموتةهـجمبموفديق16
هراهـظوهاتلمفداننإيرصرددويقلىصاكماوالموم014برااألنلوجودخيراكتيةااذ

هـثىراكأةالذاتبهـاضءاالتغاههاثةمهالنلىمالهأفيمنإصكات
الن4ةءارفمط5هـدوهـنثانعهبمادلمالموفوعالنة3لمونو

بئلمفموضوعانبهونلذزللهشوجودطلبفبههـدبردقمنصورواليعهاال
مأليءوداتانوإئانوالعنأثالبااطقيمةعم4كوضوعنفالىجودفى

لمفىدوييئهـأوهحيثنه4جودااظلهيةرلبثااطاقةرابفداالميمةفيعلبه
لذاتيهتئ41رأرضءنوث8ابانهوامانهريةالوجوربينوعهموتاعميهونفاءأ

لملهافىوقولهاوضوعرإوردتاالةبالموضوصعدالالنهالمقدماتمبادىفنما
أداالدراكالملكللمبدبالهأران4اةتءفىأىمفاتروتملىمأدالكلصبإمةفي
لىأوالموفوعنضعائاألفىلارمجملوتعادقاقلذاستعنبصثوا

فطءينةوالنهـلهء
البصبرالليلىء

فىلفء



صزأىفينهعلىوله
مؤفامفهوهه

تفاللألزهـاغسواقىله
روالمفالغؤبانضصنىكا

هلبافىسالننة

عألاصامآلكائايررك

فىلضءابالفعل

فطءاعصوفوانفوله
15خصوؤانلى

نرلفء

ءلاخهـالباىاتارسالهجصرندددمحطءادابساصءاالااالبوماا

لسزدةافهحفياؤخلوفيذإومانعةالعلومافىةءليلءانءالكبانهالذلكنءازبم

اأبئلومإافىالذائعرضهحلؤعهلىءالذافهـضهءءعالموضوخفيءالؤاتالعرض
ارزةأومةالفتثبممعوادفرااتنتانكاعألموقيةاالذراضءاالاقرذننئه
أادهـكيرصامذالهـثوالتالزرادلءثااالذاقأولعرفاسأوولجزتهاأنبت

أالعركأتأاذاقلتفانضغاكليقاءتوأالذاقهـفءأوئنوخلنوعهأثبتت
اوهوصأضأصتبواإوضوعاق4االةباتاهـافىءاالنءأممافىوخثزهللنوع

ا4ناهناكضاتأتهؤوعالصوفتهـكأمابلناحوتاطهتئإيروادؤءبأنبآوعإت
بخرواألاإقاافو4األوااللؤاعاعامالجيىلىالمبهنقاباينالمينهـنحدااا

يوالمجعاصأفىءاانذلةلهءآضيدلدؤعواالضعلىدوعلىءابايناتلىأحمل
أفى4ذبوحشذاىهـتءنهاورت3ماطأداواشرنمنياقاصألونرهـكةإطالىتبونه
لبمااةائتصيهثواتإطلطإأيرأنرانالىبهاهاففىاجةآلهلثؤثف4اات

أادراكأىبجعاكامأتوايرءتءأىارراتكأشثاتءتالذاقهوأنعرغهسمأثالى

أةرأرءتص4وذطرفوارذةةتذلمقالبلباةشةاظجمةسلوراكلاال
رةبأالركعكاطشففأشثقلىرماايمولوتفبمكتةإئيضمنتأهثاتىفالف

ولذالثاإتصىفىاضلةحةلموسغإةتجاهـممةطماواهـان4اةطواانلملىةةدئا
بتنهاتئفثافىحقلةذوكايثعاكل4ءإرخنكأذثولجادالمحق

أيةدولذلمهـأقتماقلنالطكسقتأبألنهكلزهـدداذالانراوتاتاةاتة
آأأىغرافيأذاتهالىآخادالصةةتذاراءالمحةلوااتثءزاراضاحريض
أافضدإوااتتدافةلدةهـالحصلتلالفيفهةامااوهـألولزكوااالأهاةقوثةاتزاك

اارىاازلألنالثزاواهاءشااألضإرخبطبافةاصلىفىالذاتالىذفءالذافمافى
واالتسازاكةاكألصاذخدالىةكأكللىاقتدااالىدتإوارضهـالىاتزائىورفص

ةحةاألهـكةكاطائاةةمأ4كأارناكأإلضهـماوهويبةرأانءةبالذاف
ةبثهـاتابمزأساباتألامءأوانكاتصبك3بفهصافلألب

ةطلواهـاناللعارضاذلفكااقاطكلءصأتءظارخدرضمايهانفأل

عنهرخنزلههـضرطبباككنةبوانت3ألوفعروأنكانإناانه

منمءأتءظارلههرضرماطعااةطدبىاىهلطألبمه13رض1اابنكاللونب
هـابةالةامنةجماضرريبوكاتدقنىاانهءاةابريضظكذالعا4كالهو

حوضالايزدادجدارشثماطاحتىبادقمىدتهوةاجرتوانوضالمعرالىبالقياس

فهوونيربلىءوعلتانلميمدةافاباالمجلاخ4فيرعزير4فسوعثداء4
تادالضدوبفاندصدياثاذعلىخوقفامأفيعمراكانمدااقوليدفعتت

داةات



لىءعلعارفيهوانوله

تؤء15هـزبحهان

كرناناغذطوفهة
نحصاباولىاأللمء

لماثةاصالهذليراأ

أبننامناللقببهرث

ءاولااللىءفاةا

مؤاف



اىثارالايقطررله

4هءادالبداالفلوف
تةكىتدفاتالةتمن

مؤفااعلبمؤهص

تاقلغولهـطالمرجماتمعرفةوأصاكونهربقاظاطرنعفاتاذياممأكونادمميه

جماتةالهـبالمرجماتمامندءاقاااللإلئكايةررىالهلثمرحاةصاثئفتازاقاتا

أهصونالالمعارفىمحاالهيجداذقديرءلقااطيةدواادالصخةطرق
اجفاثهاهـوفيامالمرجماتفةهـثيفثدبمء15المرجزاناالدجوبأ
ذالورفىررءلقاانفادتهاسوجهةاكاهيبمعيلىانملليدالدالىفادةاتتج

هواصرلىيثمنولىلالةوأمابالفبلىلىااليكاابالمرلمالههنكايهاادامعتض
لالقهالتولالارلىالاهـنةهءالىيقطرفاتلصاومعونةاتالمرتنئالن

صةاررءحأرعالمومضوانكانتمدخويااألبصرفةوعاوفاأخوزإايئأط

اومحهكأمرناظدتوءارترةوفهاماارورفعنهخارجاألنهمدخوأدون
االجتهاداطريقبهاتاالثصامامنأحوانءهـثءإأنيةعااليمراالرئةوءإقال
اةأضفصيأاالدذمع331شكامعيةةااماالصاتاثأىارفرلتاندءالترججرر
هإضاالمجتهدوأوصفاتمحاتالمرررخولهاتعرمهـخةربارفءاكعجترارر

اذذعهـالمولىلفمتهمنئعاشضأاقاد6هـفتحىولإلمدتظةدمعرت
التاغمحاتإهـماذصاواتولنانءهوالمراداذوهوأصولىثبمنولىاالتةثات

امطلمطف4را2تاالهـلألالخغلاثلىآءيثءالصوااغايناسب اتمنةكأفااولاالهـعوعءأحرالأتبا4ثستعلقتاثاولىإةآيةةلةا
اققعوااقاكتلتعرثأاذويملزارودبه11االتهـبالطكاماالدحمالىاتاث
أنءالموضوحذنمهـالأخاهوعنثلأفىغصادسدخولهاوهـعهـكةفيةتاط

أيأوجماتدراررسصدتهإلااتةهـىأطىئةتاطتغهرلتهـءأطأأالمحثىلحيةاطتالث
اتهاماصعنهولدكض4ءالأالتبدفىابتماتةاتاواهـذكراافخفء
ألةثاانلااانءإمىبنتاذهاقابهوعاتديئالرىوومقاميعهاذوب

دااكافىالههيةإعاعندكأفاشجمهثاحابهاقماترطلأفثاصسانجهماينعاقا

أنءدالمحاتوححةارجماتالفىيرةابهاثومااصاخافرحشبهتفيهـصاقاب
دتنالتةبقررألصثءثالذالياقظوحامملاصرفإةاهـقأ

مابيهءمادرجهـررالئاء41اليإهبهاإالرليفثهـلتاروهـاانءلمكاصاله
دخولفهمنعرثمقتضىالنضتكلربأنكادمهموءالىءاردهـفوشواخاجىح

صدتوابفالاخزاوعلموائانكاضومةولالاذ4خاباتةرجماتلمرا

دالئلهالهفهأمولهعواابجعابقوليقنمفثهـنهاىءدبئافاتورجماتاث
ثلالاكأدفععايااتقدرهتأدثلقضاياانلاوراليراديابااعتامنضربةلياألجا
ارفالهولىواألوقولهالقواطعبالقوإعدرىاالن8شقىاالهـلهذلكلةءنةوالقرث

هوحيثمقهـلىاالانمةمماتعرفانلثهانفرومسرنإطوااستفادغصرقاربم

الحيثةخوالمدمااؤروفروبئااتةبعصوجاتاهـوعدلقوابالعارفاولىأ

والدالبا



دحمابءحرفءخبعبهـرلمةءرصوءإ
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طقهالكبةقئ

لةوىاطناالمرادقوله

زاجماماهعيطلقظأى
لملارأرورنمهنهانربه

لىءمجازاسف

بيةااقةكلامجاؤ

رعتاوهذبإلةهـوا

ةهبةقنالواليالا

مؤات15عرفبة

لمىأاغدلمبافشرجفوله
لجأساالن4فهورخل

ؤلضء15فيههـجالي

4الفضعمأ

لماكوقولهفصييةاأدنءبةايمايةافىائثرعيةاكامباالادلمففرواوص
مديةلكلياراررينالمجتبينالفتذغالثنابمهلملهالرالقوىالظنابهاراداكامالإ
بففاماالحورمنأرانهـرلدتوتاككأتةءلتااباففمصاانءأرروان

ادكلاضالهنمصااللىثتألراعداالةبهالمرادأوزاعراالظحأالةكأعهتاك
وسمرئاالحوالمصدااةأواالبؤءلئابسةعالمنةبالالهـةأباالجزلىء

بهويرأوالمرادللف5فالباةفبإةالىاكاتطاقاعإلاقذطءالقوااألنمةلتاابلفا
اصقعاعلىادربلتىأوألدايةاءباطماواحةكاماالنظلىءاتتدربماىااصأأ

االسخضارخبرملالىنةاوفدمكرفتبلئبببلىاةالءمنةإلافاليماالص

االبغاعشهـةالهـأبالةانقوالمحةلالمامنضكللمقتبازتءباعاأوه
ترراظةتءدلصبةةاتعرف4تىلىاسيدةةبااتلىأتارفىبااعنزراال

لىءالعملبنعهيخقيقواطشءاظميفافىهـالهخرأقلللىكاماألفىأللمت5واذأ
ةااالرالئمةامنيرءمالئادءىأداللثبوتجامعسءفثساككاواالانكةا

قاعهـاالامصاالتءأريدانمرخاثنءخوذهاهأىةسجمىاتوذهـلهافةوهم
ابةلعهاوزهـلهإصبوتاكهبلكاماألدسأرانابمااللناهـذالمأتأاعألنزر
روربارشتتدتراهـالوعنرفىةإتأنإلملهصميرءأوذايلكلافتجيغيةهأكأى

أىبرإيةةباةارمذبةوفهـليوعموضوعنصصةمي3ةصءةوأةافقولحا
وببالىتتعاةحبةانةوهذارجوبت3رةهوالفلفالهلءةةمشاقهفي

اهتلبيزأنتاالجمايىاألدنةةاسطبوأاغبتيماولهوتلفاةةو5األى
اتةلوابالذواتامماكامبادلمبائحرتوجوبلقأهحلىأصةللاكافهفيأع
ائواحدبانلمكاليةداطالعقنيةمباالحلملهاةرءربالثضوالببانتراالهـش

ابأنلملهكافاديةسشائرععةامباالصلعمايةوبالهالنارمحرقةواينئتالانصف
مالكللمهـفروحأمنبملمهـمادفاةءالدقصودءداتضبملمقةءاتحدنواها

لبرثولىطتنتهالمءبوبالىحمه4نهرنفداكالتهادكأةابرجوبلملهاوأما
وهكلالقبةإءااغكامبااللىايإلةفوباإلموأإلالعايهءوالنبى

والنافىافنضىامن4اماهـءبذنءذببوالجداليالفالصفضهبفى14

فىلانلمهكالحنئخحالبطاعىظلفىاكايهةلةامنأخذامأبههاكبتا
منإسهـدالناقاوشوهـبودموىاضهرجوداارضرفيةفياوبضالبر

رقالبةباتعلقءىالمقتهنءوقو4ةاالجابلىاالدمنقسبهـالتلفقها

تفاأواابرجوبوتالبئهءميداظالفىانقلناانهذافسءابىبنكالال
صضظهللةذيرداجاألوانهنجنهأوالناقىالمفتترجودلةتيهامىمجردنسلىمن

مت



6

خنىلمةاينهكأكورإذاةطاط4ظاوالحروخفالنهالحقواصمهتل41انء

اراخنبيايإلةصدايعفزةفئذودللةادصنهةاسالهـالدليهـيخكونأوالنافى
وخارجذاءفيعداندالاقلمولوكامبااللمالبقولهخارجاناالفيادراكالن

ائالفيلوافأوالعرققعئاطهـاقةتسللكاعالاقالالنمحباالمابوله
هـء4وتوط5هـالواطاالصفمعناالنببهةالفولهأوخارجذئهنعند
ليرتخبارلؤءءووبآألهكفصلأىلهمإالصروفىءصمنالمكلفلف
الىأئثصساعفيةلةافى1اصانصووبس18إتهـااطليأفوأمالعبمالف
لوقبعتمابىفالهلصحقألأوعآلهءالىثأفانهيرشبابةااعضكاالتلة

كءمااوءادةبهادتتحاقاماةءراثمالحاالغيرهءرواكافالتموضوعه

اداوالمعاشاأهظامنالىوهعبلتهالىرشضهءلغرأذاةاتمجتأولحهبمناأو
اهـادواةبلغتواةوأواةرشةيماطةيةإتاءاهـقواللمجرءااءفناات
ااذبمدفاقيهننطاليبملقاقفإافى4ءيجثبهائرعاذطدادتءاالكالها

كانفرائضررجلةفالمعااخاكوتوكلبااللمىتهفأتةواكلبمأواكألهـ
ء4ةارةثابنءجالفشلوتاهـإداةتهحاثلزكاتاصةء1جهاذص

أةقالهأعاتاصرتألامنررولىطأوةصعتاث4هنىئعىاهـاةالتالىء
لىوتسحاتاولىهـاوءـضوفباالةملقهـكدباله1وأهمكةافالجتفيةأتاليأو

وقوعهالقخايةاثمةةاطاددخهافىالغةااكثمثااليالحاجهداثالمعامئم

افيثلىءيناد5داثبىالعبادوارةواننربهذالىءاازسبوهفاذلى1لماقىةبالف
واتمامالتهولاروأتالتهالأايهالأنادثصهضىلىءاالسالمبجينبرت
عاوىلدرااتآدواك5اتلةوأؤضيتلياوبخفاترصوموةكانىاوأثاللىاا
ةداانازألببئقإاواوأخرياتبئوااتلمناوامالتماحمعلقهايناتلصوا

ةافاألوارضهءعنهجمثماذصالنهءموقعوكانفىراضواشالىالتهنأل

بانهالىعفملةلىءكاطخمعابالمهـبادقهـاضءاالنالمجثانرفتءرقل
أوعندوبوأجبألنهلأوألةفىارتلىءء4كالحمنرلىأوءةافكاماأليهنعتر

صأأوثاهـضرعاسةاءرفموهـنإكأالبماثلاصاصاشوابأنهشاناةلىءعالىوء
زهـاكأاأابىخاحأبلفولذالتاقحيرعتؤؤليالموتوعخدتعوفءهدمطع

ءصاأإهةأرعلىباشوابالخاإيابايرلنطاكأتولئهمقهظمياخبهاصالعطهير
انفىتنمفارواكهـأقامةأربصالىقنغعمجمياالتطيبرالاقئئنهن

أل4كوايوممىاوووأقلة3داال4يدتأرانمسحبلسواكاواصععماليقال
مهولي3وواجبرلضلةبرمأقزمنقلحيفىااماللمرأاوفبولبفالانقؤفي

جبوارضتلةاتاةعتبارابافملهااروجطاىأتالقؤأنفيفانهالنصضللزوج

جماجءواالمونوعنرعلىءفبهااطعميرجعلءلعأباالمائلفهذالفبأساذهلىوء



ءفالوصذمستقلعم31الىءواماءاةامناالىءارىافيرااقىيلأدلتااذهالط
انءؤمماماوافومسضهاترامةافهـفولالملخةءلمءات
ادالفورب4ةوغارتاناطافىنءفالمةدتوفىاتلرقي41ءوووء

منأنهكيرالىهـتوملىاموالاطبههـثياتتمنيرشلىءلهركاوفيالدا
نةاواالكعابنءغدادوا4فةاواممدون6ابةءاألرراضعةبةسءاكرمالا

اتهدعياتصغبههـفقدرمايهكافلىصكألباوبواهولةدالاوباقىالجاعرا
رجةرلىاتالىذلئهلىءزادفانااالزبدةولوعالىئاأجباحمرةذالثكادوالىءزاثفان
اوضاهـءالى3هـالصبطابكأاأياز4ااوءدوبامةادصااالج

افلمهالمء 11
الاطىفولشالاابقإطابماشاارهـااناةظوإليألهلعرفلمءاقألمهلمءء أو

أرادراكاغبهـفيهرلدرأوااراغلطاالزةعكللىءابألرتةملكلتأىأ
عماىمدبرئعاقاالطأجءدااللطوإألاغبههـفايهأوتصديقولىأ

اةذالمألمإاركيرمتعلقاالتكشالتءئةألىامهوصفنألصاكولأأالهذأاغملذررأى
ذاالعممزافىااالىاضافالمءأفطاتالموموص4ىت3ةثهـءافابظاهزوليونق

لمفالشءيهافافبراءلفظوأناضأفىبتأثرصصااتلميرالدولمزمثصتىدشكلأساغفدتبصا
صاالتأمعركةءاألهـفهنءلمزموألثمأتهـفاواأعمفشهـنتهأافىحوذتهزالىاراالتنج ءاأ

زاقااالىالمضافلمءطنءتدذ11اكأيرالمءيعرفهـلهدتءهـذ11اا5دالئهذأاو3صءالمتعلىباعتبار
اراسزاضهتارقالملكةيهاالماقيفيةةالىبرعندأرالمحمرزتلىالدورولمرماثعثهاتواعدهـكذايقالا
انلفظالالحوحزئيةت6ادااكلبمارلىفلةاةباالياسغرمللىءآلالقواثبالةاأوراكااللى4لىء
بهاطكلبرادانعوالوالاالالثاتجزذهـرفردمنلصصهـفهىبىهـااأمؤلنى15رواماتفمه

رءاعدوالزهـدءالقواابمتهيأال3لمىيذتدالنهيهونءالقواةءباألالألسضه11
كايمرنالوالاالومعرفةءمزثكاتادرادراعمصالبهوندتاثكان3واذا

بي3أهكاؤمفةأفوذكاترعبمعلىنىقفوأهدكإانوالضعاإلدانافأغةساعإ
اليهااتءواالكاضضارهامنقؤبهايتهكن21تارو31ادرأمنلصىافالبا

ارراكجهىماكوياواطلعمابن4ثياةاراوجهاوكامماأريدوهىمتىاياءو
لهافىكأرربلذهتفيحاضشاماخشانيدرالفىلونالمذالناذاقلتنلىااالشى
ورهـزأنمجوارارهضهفاهنناجمبمائلهءعيلفاألىبرسإلةاةديطإحالة

عآكأهقوللمبهءبداطمحيمءنب3و15محليهاإطاقئيرامادالنه3ءافواواهـلاأللمباله
برقتانهالامعفةابرذرفةالمووهىهـعة4الملكآلاءقطاقلملاأىبهاردصة

يضعتاؤالىاالحاجةراتبههـفبقولهةشبرفياجمراابلزعنهبرراشومهعة

افضفيالمكلئرياقااانبةيفىنايماصفاقورلإلوتفإنحرةا
كء



منذتجاأضىإهصاييماتذةوأةطئتأانل111ماهـسناذاصالاالصضلى

زودئااازبماقاالمععيرعالمالبالفهلالهبةبهيلهضلتو5كأشاأءضافا

ضارالسضاهؤلمتىالمكلاىجمه3ادبرفىالمانلىشارااأزءاسضمنايتهكنبم
ألألملكلءدسببهاألدراكةصفاناكادصذهـالماهدةيمرررإكااط

ألتزولهالدراكار1لمقةش31اللااوال4ةباكصواليماذاتئراكالدا

لالالىء4ةبراطمنفارراأكئرقىاسشبزلاطأنالىلكاوبئأاغلثيرا
افامديراالىمااقييروزوالرلذاقالاولىاحهءإةطالتيملىاةافىبهكاصرخ

دب4تبفىالملكلولدإالاهـفةللمهببايراليمهوالنهلمهبأىليرفؤهـلهفى

ذولهرمنهنأى15فاأثالدزكالىءلهملىءروهاظذنالماكأوصالىة5بالة

كأرىضاالستىالملرالمقداافإتالفيأنئنرعاغتللمعرةاليصيرسببانهوأل
لىءابقااالىاألصىظالهلكةنءيةالىالىاقىبألمكلتيكونانءأضاونيم

أيدراثالىءحمهرمءرقاليويدةفىيتهبكأجمونفارمااللتى

لموء5أرضاولالمطقلوظاغبههـفهـلإلمءأىاليهفافوريربئالىدىإت
كرهـعالملةرالاالاتصثنصفىـهـرفىصهـفةمههىيئصتححأدرامتط5

الوجودتالنلاةياجاتلس131الالعملذال4نعزنةتخءاتدفرديوئان
أدةصيرمخناصاتومحاالالغذهيعاهـفةءأريدانعاقبلدعتاذلةوءاليعنهةاث

اممغاأريدانلفاذءصطيهإلرأللةةفيأوالىهـالبابرءفثهـدتهةينايراءكاا11
والمرادصئآلكلهـفءمندكلزطهـلتفنسلىاأثزألللىحالمالهاذهـفنويهونأ

ذأثيرءوسيماواتهـواذوالتأخيرديمايئانءلهةاأررااالظءائاوالبا
أيىببستحوالاالنحزازءأأكاطىةءاالفظإقاطابمالتىهـردةلوااالثرو

ةادتبفىتالللطذأل4أسصرطبلنأواوارغامواآلدليالء1كاةةاابرز
ةعاثديياايموءمارسرعوالزسثدلتيةدةأاات4اذاوعالمرادالأ
ابقإداإ3ايثمنواليالاهنبهئىبرءاهـادانهاافهرتيهةتيةوزروهةءاطاا

عناءالمعالمءانبهونالنىمةثاطخبارهءااذلوالليالحىةءإظابها
ذاوهثالبرلتأتةدبمللةواشنكبروافهـاكفاربنصوباوالاالذ5ةرةه
صقيفةظةاالنكونتثهـاتاذهنءجانالمءجايسكطاواهـكوهاوفزوا
لمءفي1عتصىالنلىعلي4اطضيهاىزدظالةعواالأإلرانكانتثأكنايةازاأو
ىيةنىالاةاليالحاأفىتساذابالياىةمضاللفظبهافيطا31ايثمنالبا

اتفيثمنفردفردكلرفةمصدورههـاروذاألأوافيةأومارأواتبيهايرادث
تغراق511جعاحيكأوااذاهارادليءاطقيئقتلللىالنافةالجههيخاع

لىءنالبهرفتءبئاالالللكابايةيةهـادانئ8االجهلغر31اكأءعلىائعرفي

نماالتادفيظلبةتةثحوزوقولهاالضفىأسعهيرهاظمنصصدتفهوذفه

بهمرلالمادى13





فىءااألنارأوامانابداالمجازواءالثالوالولالهاصابعاءااالنث
أنبريهنلكذ3سوهوماصاأواةاطأوال4أطخارج5لفعاوهوماضا

اابلميوخدةةاخاثالتصسالصألتصاخارأولهاطلبايغسلوأخارختهاف
اواالثتىدأني8ءذذالخبالصلااظارخفىاضرورصةوامطابقعه

خدهـمنلهوانأصبرالررإباباخربرتاوهـدفىءكافيالكامأتهرلدأدونةالتخصهأحوالله
ممدرواابمافىأرمالككانأذاخعأقاتلهديمهـتدةةضادوالىواخدوسليها

أمنوكلحدكءبابنةدءاألرارومنابكلةتاكاالحوالفالووليانلالفاهـ
ءردهادسبابمنسالفملذاليرفتوحرأبةاهااقلتواوطوفبفادالا
دفالوفةطهبركلأرءالمبمضزةتامها3يكألفرفتكجىركل3هـذععمحنإثخنععاسها

اوالأءقوهاالىممألمآضمرإضباباإكارماالنهالانجعسابنءلوالوللفصل
أوغيرذعلةاداهـالأأءةبىزاصرمرإلاهتبارنفىءابااهـاليأرومةالمعةاالخيا

هـ3ذكأثلهاختماسلؤأتهـدءارمفردصعتباوارذاتعبارونوزلاليمئدزا

نفمعلوخءكاو4واطهضحرضلىءألاضفطءلوأرثامنبابمنفالورله

أتر3بهيوئاطدزنكزءنفءاإمعماثبخوامةأورةثىاخلىأشكدفوواذا
فى4رثألثاوالىءفطيهولمغوئهمقءليىالنهامعمالىءمبمهـئخبماقه

أالجصرتاواالصسداارأصاماقدءاالظونأنجمادأواهـفبالظاالختصاص

أيرإطهوليرثبمءئانياصلقصاافىاحلىزقولهبهبمارأزكهءنافظاللة
اقنعةافىلتالةلىزذةت1راافىصاءادذالثلكاتفعزنجنلاتعماذااناالن

للةكااأتبهونأتواالضلصمضىنجأسأألىتةيرسثاص3لةهواىإكبألفل

كأتلثسحتبطةقشرحاذاترررلىائمربتعالى4قوعالفاثر4لمبرائدا

اوليأاللىءلماأتدناصبعالوانقدتقدم4ببيردتفىيفقررروله
اءالقواصاقإرانصباالوتأنحالهـنإلالراذأواالرالمكلألىءالزاصاوأيا ةهـيخلظناءانهصالىأوتتأواآلدرايهاأريدهـأذامةلدب5ثيصولهمفىفىفىوا
آوملكهعداراةارافاحاطكللمأتءادشلتىاالماقيوأقمافهعتقديرنالحم
لوءعكركاثهودمهـمالىءالااللمءددقمطاليفعارواالاالص
اكلوانلصصتكخصكأااءلعاطوآنفرث115فىدخولهخالهيخدمطاارادة
ظةاكأااأوتاالدركأكانانءضعلةأودواالةمنىانهلىء4نفلهأبرا
عادتاالىاجغالصتىاهذلى

ابصاتالمءإ

أى5أءالداللةوحومف4تىاةإحلرقداراشالىإيرادبهيعرفمء4لبيالمءدوهـ
اباأفيربئالىاجاألصحيريرالىءاتاالاغبهإصرفأصليراكاأامودأهـمل

لملهاكيرمتعلقهـفةالمهاقتوبمهـناتالىلمءفرثتةفيلحعدمنحوهالىءأصوليعمأى
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دنهربلحعالمحذصبوضمنفعضطبهصون
بىهـءمولققءهـهضدلقيدهـقةلمطيه

رضهءعنفببمهصعوضعؤغانهـصصيرمى
عيرصعهندريءهـلىةوموءتثلىتيه

قولدلمجاءفحاتيةرونكأيرقرينةلالقة

وطةلصعرىسىشسءهـتلقةهـنية

وريصعارخهمحتلغهـةسفلالنحلنحاوردمىلفتب
منتكيرلهعهثصنلضصهرفيهبةكأصمىت

نقبلرنلهدهدضيدءفهـبدلفاهءلغضعهب
بااللءقىحاكابهصءفكأموضعدءحدك
ءبنىءوبمهحرالكألتةالكصتد

دلسءهـتخوثهىبىماقفههـيةمى
قاصييرنضوسقاتنكمايةيخالمحاحوتعن

رتسغونيمرى3توففلعيرهـص

الولأ7ليتاصالففقوله
لثاقاالروناا

لثالناآفلوعلا

مؤلفءاباناط

تاقيهارهلاططدقوله

اهـاللنظماليتاال

فمزل
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ثدهةمضكلءانقفعادفوادعومصحربباحثهااليهتزر1االثلص
عنهثصمتانهءعقىابرازال3فعذفذرص15اليرأصهأمجعلأنتراارالصت

اضعرفىأالمعنوىبيهالتثءاالالتبماشارتأالهـنمع3ىاللفظ4ءثرالتاحأئاقى
بذكرهالخاعةالهجالىعدازفرأدتاألبيلعلىثاشبفىفأطتوسةا

إكرتأقاواقاانهءابألقآلؤع

4دبعألهلمءإ
أىافاكينفتحسيضاتابعاللكلألمخةامىهـالوبهإمرفضءحعالىلمتلىهـ

المطولنءذةعبزاةاطروراةحليماصهاوادفىألميهوإواشألاقءبهرصهودت

يةوالىاحابقاالبمعناةتارجؤادهاةئةإادحةاثذاذثالافزلمقانهو
تعدطاهـارهدهانلىءببهةالذأقميناالفإنأتاةانتصدقرالرانغى

نحوجيركاظادأعنانرعلىالدحعإلقكأنالافواالدتلخىادللكلومةت

ديةليوأيةهـاكخاتكالىافاكيناكاثفعاليةارشةهـضبالهاتتللي
نى1141لماكأثبتالتىصهالذاخاتواهـماانءتليما31ذةخوترالينانحووأ
إفرابةانءسواظرىالمعتةيداللهنءلمانةكأءأالداللةرخرحةبهارالمعاةامكا
41ةأكتالهوتكأالبمإلثإفرالرءاتأهـنرصتاةةلفءنءراساةةغالةنءو

41فةأثلهاابأقاتدلأراالىممةةحلمونهفىساواتطاقوركيمارءبترع
اتفيأفىءوالةانرعهـاةاأاتحإتنكللىالألىكأكأاب10االدكأه4ذهـأوا

رردطءانييأتةرألصيهـاآلأرإ4تفىسراذأهةااينألهترتءأكانما

اهبةهافلبمىأدعدواهمأدوهـتاةخاحررمات5ذلمء9زاجاآلرئي
خاتالىالعاضانىالله4ركاصاشل5اولألوخهـفتحرخإاتنءزوقلة

ذدلمااانورىغةاداكالدافابسزةدالمه4برآءلهكلواتابعمخالظنء
الىدىهـفهتتالىأنءاالشةاعةاتعهآاابتدئأذذاالدكلىءاثيط

صةاطكىالعلىمهوئفاطئلأءلمتلنىأننرماقافىاكللبنومةالىلماهدألىاقهـةكل
وكذااهـهاهوعةاظهـااليةالذ3أايرةنافأذانثاذلىفيميأقهذلةءمراكلىمإأت

لالىلفيصالتاحصخلمركاضفلماءللىءواطإهمثررترآطيرء11
يقصالىءهـقةوالىأبعيزاففيانرفئقرعدكااشرانةوكأواآلكألمالىء

حراأىكاوافظالمعنىينسالىراجعأتنوىمضوبانالمئلةلمحالوجورأ
طباقوهوضوياقاباينتسبىةمتب3هواباتاؤشفنههوئأمااإنةايىغالى

البطرناسشال3أوبهنالىتولهابعءلىاوطبانتوسيلىولولهتاساسإال
فىما4ابثووهيئفالةابينالجناصتكهاالنوتوأماالدايااطنءهرااخارناءا

كانافاتباوقىاوهياهءوأؤأوفهـاطاددأفىقاةوهوان3ااتومنهظةئه

روانمالبثواغيرساعةرموناصعءةءاالومتييرمووسالاعىصيننرعكامن

حانا
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لموملىهـء14رفهـص4وذ
4هـءوءلهوةا

4رصعةتانااوالتةإا

15دعاظاسحفى
فعظ
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ةهـهـمهتهـدكوةة

لجوابداأىاغاثمعق
دضخةكأالثءةابأن
فمؤا

م

ونيص
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واطرا4واوةايةلا4ملىامانهدوففيهافعلهامطرنهلى
ليةالذوللعهانءداغدوالعلومرااوايزاقواطقهاتؤأكايعيننهاللمنطقا

31موضعوالىامحوالنباكأظلباابافنؤهامخلفذوصماحممه

دانضوعمإ

فيقالهالفودخابجبايرادينيةاكبىقااءاانباتلىء4درمةيةلمءدالعولمءررر
العقليدنءفيلتراعحلمجأمجهيثابمواكداهءكأئدالعقائباتاكأوررإقااحس

1كلحمواااغأراتةامافدينأالىأمنءنخثاخيربالىءاباضأراالشقيتىالى

أردءقواةاهتءيرأدانإهعتتعويضاافىذارغوأدلماينابىبهأالفئلزاه
أىيهيةالدئداةناثبأتابهلمق5رورءلومألمه4ءوموفوراكالدأداالما

رعهمولدفائدةااتثبافيدخلكئةالذاهـإضءاألهنعبدليدالىبأنيم
ضرخئاللألماالؤنقالىفثتاهـنحمىموالانءوثحرثتردمن112

هـءيثردمىوألمو5مإكااوعهولىكاهـنءاواقفافىضشءاأقولداةا
واليأنرءكليففروالدإكاكهـدهـءراتكاتط8ردورالبضهالأحمموعنثيبد3نه

عاتخارخكاواألذهنءمءاالموجوذذتتوزبموألألوامصألررروألألهودمأألد
أحثأهـذههـنلم3ألفالابفئواىالذههـدوولونةالينكااكألظايكلأ

هـالحالوملىااثبمازرذألهـلىءادبهءتصلإوأيدظاثابإلدعومالاءعن
علدهسثلإةال4قااأترضتالهييرةردءجوإالوردؤالىألةءقوا

ةجراىفقولاالزلا11تءئاثذالواصولىةةافئلأأفاتأواستروومإا

ببز3لوهية1اكيرءالىصللىوهرملادهـارثلهـباتودهـاوالأألى

ودمنيدبالمورفئماذستمهـدطاقيلاصااناانمبدلورةإواونىاةصنبماب
دالفاالطلىاوجوثالألقذ3واردحيتءاامرفيظاربخائوهـةهواثت

منلالدطروةكاثذيرزلدءاتاهـءآروهزاكاكشأااواعارجأوكاناذهت
يئكاإتايرمن5شاذهأهـدالولسأتءوأدبوافىخإبركأواالهارجوداحوال
هـوتء15مالمةالىدوليةاافعأليةلمنءومكارالثلرحسهاءءإليقولىن
51اضارثىءاتتاحااتوذالىتهانتهاتذلوتيىواللهاتذوء4هـفوقب

أودوانتهذاترعالموتلوكانلجفاددالمةاسحثفىفىالالمقاصدنءيهكايؤخذا
هـاياوالالذمأنءااللاإافىثاخلماهإيهااداثبنءاتصاذاتى
إعناتاهـالأنءثبرإغءألواهرراواباثوراله4االثاصىامنالقمالبا

لىاارردفاضطرالالعلىلئهذوتأنيمقلنامجوزجبلاالى1صفناداثالهن

التاناوالفروغواهـااهمنبهكأقىنرعلهدبالمفيذصمعبانةاالئكب
بيلأرعلىمجماالواوالحركاتةلماصاوأفامالواطروومالمهالتلئهذ4أثوما

ارجوداتاةباناىهترضأثى15لةالهحمإلثةتشالىا4تافانىملكليةصاط

جمةلنعرادىابىلى

أىنداةلصانباتازوله

ةمتعلةنتا5هـا

المعاهأوانعإن
مؤاف

أغالثهاتذلثوهـر
ىةالهاالللقاث

يناخأامنأالرموى
بالثائلثوظ

مهمومامااة

أىسءيةالثنوله

كانالنثحيعوةبةألمطا
فللىباواسعاباكنباا

ذيف15
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أىفلهـباءالصاولهة
ردالىواالكمامثرعالبا
ششفءهرعاكانباتالن

تهظوعتاناتدالى

مؤاف41نرأاذ
أىورتءقوله

س5هـابمةبافاكااللبئال

وثالحالالنباتلعلىافى

القرلالمىافياالقة

اأباهبرذادثاطرث

دونؤتئصخافءالت

افالاتزوماباؤت

اةازس4اهمأحدورص

مؤستارخهنداقهـهـف

صايرزفرهـذاتهن

مؤدف15فىاشهـالأ

لمتانأوالملكلوله

الاالدواكمىءالأىاغ
لمشرخارلهـبالبنا
ساثةابالمسخرجاال

15ةفءابألتأالدوا

مؤلض

أصتهـوموفتوله

الموفوعفيداناليفال

فىكأثحألثتهتء

ناليأواالعرابوارلما
النفيهضهءمحوث

وندةتهوابلقبالا
مؤلفءاادخواء

4يتلكأللمهـوتءثهتتلىفىسزريةلعليىللؤت
مهلتهتوءمواييهتينلميطهولميهتوهـس

ءركاالقوءنفيليةما5ىتتصاللهتلتعا
لعناصعهفعايهلهـتكلربلتءطالتيمان

ضرءهـتبلعذبمنخسنهلكلتةء

ثشيثبمحةتءفىيرنيتهروةلعاءعت

تلتهلمقاروتتهلهلتسفعهينءثرفلهفيئبط
دء4يخراخهتهتبسرفيثرسزتت

مرىثسةءفرلديأليئنهقلب
لءوبءيهـءصةنءيدشلىعوس
عم



3أ
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الىمالبلفير

قوعدعبجرففلوله

نءلمحىكأهـمنفهى

صائغيرهدمحن

عرعلهايحمنهمماسفيت
سيعة4توعدلعةعبءررش

لمحثبصردمناعربمن

ليء4ةطءوغويلىهـ

مأيفطمنلولءاإل

يدأر5راانااصلى
نءيرانتلولءاالتء

ادممعهنغرضءرلأ
عنافىذ31بضهااضوهو

غةلىاسفىهـالمنىلةولضا

6يوخذلورةلمذ5باأث
مهورأرأوالأق

أدذتبسلةلهاببرصفت
فتفىفنصااوفلب

إلالءالبىاذلنهوماعد

ثانبةامنيؤخذ

مؤلف15افؤىوضح

س

لم

ءمرء

عويىمنتسةىبيبثءصربفت

ءحمسانهوهـت

ةمىتهـ
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خاجاالقدآىاللغةلمتعىحلابد3لىالرءنرءوكدةآتهـاةالمورخلاغبة3
والةيمجإيةيةاالفرامواحاوعىوقولهاظةةاألنهلقؤنامأفىمجصأنعماهذفىليا

هافيصيئاؤىعىااأىدحرراواإمانىواوواصرفاكلاءمنأليدض
نءووقولهرالتهذمنفئرركلءاذهـغتدرجةإةابئشالااامنلقرآا

صيأظاهىزديضيمبذأنادازءأوابقاةاطكألىاداهـاالهأىاغكيهااء
لقرآتبااكمامةثيةالجزاتبيالمءئلمامضامنوهذاورخلازعإلهارولعنذث

فيرالمجمرثبآوالزولابوأبخفواخاكارريهكيانتتوعنوفوله
لىءااوكعينءاصئةإتاتءدأوالماءواةأنءرةبفليمىقىرصهالورىفامةص

فيهىاية31وهاومفقالعطاظاللضسانءوعبارهءبللىعالهةةئدمهأللةب

االئؤثيةئلهطزاسبلوعؤهـصهجش4فىانىلزفهثآلكاحةوصدءظ

داليوأةهيم1ةالاىقةانيدفيذةشائلاامىهيخمومايتوطدةرورةا
النتثباالوالحمتءالبذفيهالاإوالتصديقاالىرالاتحواالىمؤديهةار

فصاكقالهيههطأنءتافيمنىثلهاالكاطكأبافيبمااقزماتاثا

ةهـءصادمألرفىفاائلهلمءلىكلاننءاعأومافاواالمطسحاصيةفيالجرصاف
اكذاهاوتأافأذصاالار1اإستتأاناذلىفيمتزيةسءاكلموملاوآما

ربنالةوء4فودءلعبدالىءءاابهفىأطمممبدندمةلصكادوأطاخضبرا
اتكأإلصاحااواىافبهأصهنهلهأوءوكلوتهصقبمأدءةاتشاذ3صبطن

وفائدتتءنكازبربةاللهوقلةاوعكاهوموصهةالذاأرتءنءوثء

شابراالرأهالأمثوخكات8هالىالتهلمألصىمهـةناطافىنءالىممفةهص
منأئرفقهاموحوحمدءهوالبةهـءاثدماامرفأثمنانهلهوواهمهتا

مهواتكةالنرءلرمالهنانهيرالى4إدوالحدث4ضاسفوع
نةسافهاهـزتءالنلثونهررءال4كأصامبأىماهءالقرضىرةبنماللةاالمام

باصاةراحواالةلستانءدرةوأكأخمابهفناجاليرفه13صيوأ
هانبماتلهاوءردخةلمانفالملىءاقة5ااشجوبكاوةأواةفا

4وةساو3ةةأىلةيرقمانالىتآقولهدمقكل14ورة3وعاوءالىافيهاحموال
والىصمادداداالةلاداهـاغدعلاذاناوانثشنثمزواظالإتجواذالى

دامروال4اخبرفقوعو

يثداطلمء

عإلالثهلىياكالىكأبعغاماالتطاألفىبمصدة11روتاللغةفىبثاطرواناع
لىءديثاطورباحدالقأراتوصصهـبنالحاظليراظهـأوتيأرفعالالةنم

لموءاهاقديمداتدبثاطالنايقرآنبلةمقا3رهاءالتهلىيلىأضبفط
اهوثانيهـةصراكراقي14جههمنأىشدرايهرراطهـطءدأنذدثط

لم



ءصر
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ايهدنكأذلثهءويردمايقبلحرفةءوفاثدثاطىاقادحةاتيذوذوااكنلست

فالمانياذبهنماهلواسف15منأنهلهزوذإلنةفىالمكفمناانمش
ارهرىابمابنواتريةءالثرلىممنإلهانهصوتدمفي1أناعن

النهعامجماثلمرسالتهعلىالنبىرتءإمدهباهيلعزينادبنهـيادخالةةفي
مهبصيثورباطادالمين4ارأأعردـوبخةلئااةالهاكايتدأهيةاأللهذوردالمي

فيءالتهلىياكزنفىولوحمبئاذوابفلضهالدتوكنكداطروالهوافاع
اتفعنءدادواتدراةثداطلمءوامينهـالةلثءامصوطدكانلمو
ددادتائهـدوالبئانءلىءكأأدجوبإ4وعيديثاطكوالأ

يأثألىفأضبولدهاة3ا3وضاهـحفءالىةوالبابإكأتصااأياقلىاءو
ورثزولمأراتصااهاقونكوحدتهـيراةأوالأوتاللمرسلميهءهاللى

اهءلتهالىعىاخيىاالىفأتماالنهـعدتةسنةلىلولىالفىلحلاصعضملث
صةنجيااتذهـاقىاةأفىالتادحرعاهـتانرعلىتبةئااوفيروىةكأبمهدسم
51ءوخوءجماتحذنءأحزفىهـءموفوهـئبرىاءفيلؤموضوعالذأفهـفىالهنء

اوسم4اءالتهلىاينبئالىفأممانقللىءليثعلمءتةرداالحديثلمءوأما
أاظهءيرأسووفزالرواثلىءشكزبلاءأيراهـ5أرلوزقوالأ

دتةاونهيراهـوثيلهأؤماداأذهـثتنمىلموعايههفالىنيأاتذءرموضو

أأسفشأتلهيئاراندادرزالةرضاتذلثلنةائننءتالحه
ارتقريرأنهالهوأتلهأزؤقلمواتتاللهلىثتضباءاد3األيةةت3هببوفالنهيصلوما

روايهبثداطلمء44ءوالهزكمهكالؤىوحههواطوةلنحرادمالىنءأنهبتعهثر
ألىءرانمفءأىيراتسرثيلهألمواءالتهلىاخبىاتأقوامندادواسخ

أزقااذقلهاوثهأتلوكهرت4غهفئلمأتلىء4شءد4هأرهصتصكلىتط

ألءاالطءابماوالاعاتلةكةاصصاضهـنءلىالكانببىتط
اثدثاطلمبمدنؤلةتدبمءالزهـإصةصلاهـذهنهـمالؤىئاعيلكلواغياتله
اممالاانبلوفةلضراصفيإه1لمهلعلوم3اءءةأشاافىابيالوأصويهترو
أسفاليقاالستهالالالثؤفتصسؤداصافااالاااوالمفعافاضاتاهـعي

4العملةطفدأدحألااخااباوالتؤفىرممعمانرهـفىوكايقالوا
اتجثرذهربمهيااضافاسةألهياأولمنلملياكرأشةكافىابينهات
خاتمةالتغييرنءمعونةءمللىءاالالندتالمالهزةاذوكانلمءلفظ4تص

لعماةءتدءوسسوعاتاعليهاالمترقفمةالهقلىالىبةوبالةهـةهلىأمنماققدم
فاعفبماوا4جماطمودالالهةامامتءقدابتأثهنكجىفهىبطلامقدمةماوأ

ة8لىءالعكلميمروبةوامعالجواغجةروةالعامايهاءلزقضصوابهاة
لثرؤحادزقفةءءتكلماقإيئكابعاامنلقعودباينروتالمةهانيناطارت

لى
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روادملى4اظذوهـلحواصا4سودؤجبظواكهنلذالتفاتكاةواتااصباجها

لمءكلحراقىلموماللمأمومةلىويوتتتالنيلةة4رروراةبراءلمكلبض
هـتهءلمءيومبصوملرتكاصدولتءؤرءسطفاتهـاهاالظرالمأموذاوعاال
ذا3وهااللمءهـتكانناهعحاليفتالنبمعأىنزتؤابنهـءاطألصامةالألت4د

عمءبيىموةرجلكاميعندوقضهـريهءأإاوووعشرط5هـانضفااالظلمأمورأيضاق
فتفاازلمفىلمءظلهمىاالنءتدأهورواللهأفهطهيرهـمإليذللةلةصوت
هـتصاال3فءرواوير4يئءوالخييزياهاطصتالمأصرربهالسومزوعثر

ثاخينحمنخضء4طألصزفتعالىءالالدلهوعصيالماالهيبةرتوأهالهلوما

ويوجدإتولهةتلثااراقاصميااللمىعؤهـلهكارفتاجياعإولهبةاالولىلىراأشا
سهـكلاطصاموقالاللفبكأيرقىلىسءنثزفهكاالههافىهـءأإلومأكلأزوله8ءو

بةءبهتمماتذثواصإألمسهوالدةابئ51ايئماذصالمعفزاتاحألتلهوالمعز
تتءلتاقةيفل43فىكأأوبذتلزاهـتلهؤنفزراليشالتلهالدمي4ءاس

باالطذاالىوهداتااودإالولينءبوأةةااطدبملهلماؤنألبزرقق
هـدةاثودةالة01اةالإضاورأالمأعمهـجممظدانلىكاتاألاءوالعؤم
سطاثرورهـليءبمفىاباةؤوءإبانهألأخريناضبهومحاونةءباللهاحال
صهأزطرواتللىثاانءوديروروةضوطروبرماد9لىءفىمالهقاالثكأةبزالتة

االااالعىاق51الصالناعةتت4حتغالم115غاةتتكطفأككاتتةتسزالثأو
ةهـلىاألهـاظاقتهـءءالدفىحمخآلبأط018صاارسفىولفتكاتاةلى

صتهواممىإذاكاكلأىنأدثاخأدثخاهـمذجصب5إكرالىءثاهىاثتزدثررعا
اةتخمعااافبيرهـثنىءرانتةتإتازأصةهـبهتلمذكاحبم01فانكار

أةاطادالحتء6اك10انصا51فاواتافكاا هارودحبولورعنبمرهـسهـ3مدكصر

بطةةاةدءألؤفثموالولهصبركأتكلةتن4وارمنابراءاناهـفمكان
هـببوا8ء3تكارقاعراةطعامىوجمهـثبر4ةلطدانبرا

اةعفيانوبعاقإةاتشءصارءصامالىوبوواماننىءاادءماالطه

صتلتلىأباولمءأصدوانتهوابثئتعاقماءانبمهـناليلزمصماطانافادهـحنىفالة
لةياساإفةونحابةهـالةواوفهـهـاطةاخإلن31باهـرلمةاةازمتهرومةئهـفء

تأاافنءلواتباغمايملىاةاوفعص31اءمفىاناتةهـفةههلموزت
رفىذعءااذكاناتاءادكاالمةءبالةشفرةالتغافصكأدخهـالتصاترتافرال

غةألثءوابماطوارنبةالليافىلدمالكلةافردوزمااةفساصتهـت

تنآالىكاالنءءتإنهانىإلمارءلىءاالغالاطىاف5ةاهط31بأدمان
رفاثكأبماقىءلألااالىقيافىداأتوراالىةتت1اهـاشءواالدثوانىاقاا

عولاغهالهـادمدالتناطفىتهإنةابصلىاالاطىةمضقسمثمفزنزااعا

صرهـفعسرنناقوله

والغرايةتلحثئرع
ساةلةنحاكالجزكا

ثاتألافضكاالجلك
ازيد4الصءدبفع
4وماتكةالفر04و

عفيدنوأاحإتبرحربوذ

لناسافىلهوماولهة3

ءولى15تئبه
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51طرفيقصبحقعبه

ئرالعهتمن

خذالاافهدشهاكثهـف

جمهواوبئ7كقت

ؤبرلكولصىتإلى

الهال










